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COLEG GŴYR ABERTAWE 

 
Enw’r Pwyllgor 
 

 
Y Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol 

Aelodaeth  
Penderfynwyd 
gan: 
 

 
Bwrdd y Gorfforaeth 

  
Nifer yr aelodau: 

 
7 
 

  
Cadeirydd: 
 

 
I’w benderfynu gan y Pwyllgor (Andrew 
Donald ar hyn o bryd) 

  
Aelodau:  
Llywodraethwyr 
 
 
 
 
 
 
 
Yn bresennol: 
 
 
 

 
 
David Ashelby  
John Britton  
Colin Cornelius  
Andrew Donald  
Chantal Patel 
Y Pennaeth 
Swydd Wag 
  

Is-bennaeth Gwasanaethau 

Corfforaethol 
Pennaeth Cyllid 

 

Ysgrifenyddes 
Gwasanaethu 

Clerc Bwrdd y Gorfforaeth 

Cylch Gorchwyl 
1. Ystyried, cynghori ac adrodd i’r Gorfforaeth ar bob 

agwedd ar gyllid a pholisïau ariannol y Gorfforaeth. 

2. Ystyried, cynghori ac adrodd i’r Gorfforaeth ar 
amcangyfrifon blynyddol incwm a gwariant a chyllidebau 
eraill. 

3. Ystyried, cynghori ac adrodd ar reolaeth gyfnodol 
cyfrifon y Gorfforaeth. 

4. Ystyried, cynghori ac adrodd ar unrhyw brosiectau 
cyfalaf arfaethedig a chynghori’r Gorfforaeth ar ei 
goblygiadau ariannol. 

5. Ystyried, cynghori ac adrodd i’r Gorfforaeth ar hyfywedd 
y Gorfforaeth a diogelu ei hasedau gan gynnwys 
yswiriant. 

6. Ystyried, cynghori ac adrodd i’r Gorfforaeth ar unrhyw 
faterion yn ymwneud â threthu. 
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7. Cynghori’r Gorfforaeth yn gyffredinol ar fuddsoddiadau a 
benthyciadau a cheisio cyngor priodol gan ffynonellau 
allanol. 

8. Cael y cyfrifon rheoli diweddaraf ym mhob cyfarfod. 

9. Ystyried a chymeradwyo’r holl faterion polisi yn 
ymwneud â rheoli’r safleoedd a’r tiroedd ac argymell 
materion yn ymwneud â chaffael a gwaredu ac ati i 
Fwrdd y Gorfforaeth i’w cymeradwyo. 

10. Bydd y Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol yn ystyried 
a chytuno, fel rhan o’r gyllideb, ar bolisi ar gyfer gosod 
lefelau ffioedd dysgu a chasglu taliadau. 

11. Ystyried ac adolygu Rheoliadau Ariannol y Coleg ac 
argymell newidiadau i’r Gorfforaeth i’w cymeradwyo. 

12. Ystyried, cynghori ac adrodd ar faterion eraill sy’n dod o 
dan gylch gwaith Cyllid a Dibenion Cyffredinol. 

Cworwm O leiaf 40% o gyfanswm nifer yr Aelodau (3) 

Gweithdrefnau 
Adrodd 

Adrodd i Fwrdd y Gorfforaeth. 

Amlder 
Cyfarfodydd 

Pwyllgor i gwrdd o leiaf pedair gwaith y flwyddyn. 

Adolygwyd y 
Cylch Gorchwyl 
a’r Cyfansoddiad 

14 Mehefin 2010 
11 Tachwedd 2010 
Mehefin 2012 
Medi 2013 (Adolygwyd – dim newidiadau) 

 


